"Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz."
1 Coríntios 14:33

O final de 2019 e o início de 2020 trouxe ao mundo um panorama novo para todas
as estruturas e relações. Ainda que a história mundial apresente outros quadros de
epidemias, o século XXI foi apresentado a esse contexto com o advento da pandemia
gerada pelo COVID-19.
No caso das instituições de ensino, a necessidade do isolamento social, devido à
pandemia da COVID-19, apresenta desafios sem precedentes à educação, à proteção e
ao bem-estar das crianças, adolescentes e jovens. Ao retomar as atividades presenciais,
o primeiro procedimento a ser levado em consideração é o planejamento organizacional
que garanta integridade física, mental, psicológica e social a todos os educadores,
colaboradores, estudantes e familiares. Será necessário um processo contínuo de
contextualização e adaptação para responder às condições locais e atender às
demandas de aprendizagem, de saúde e de segurança da comunidade educativa.
Considerando o contexto dessa pandemia e objetivando priorizar a proteção da
vida e a saúde das pessoas envolvidas no processo educativo, o Colégio Adventista de
Cachoeiro de Itapemirim elaborou o presente plano e o entrega às famílias e
funcionários, no intuito de orientar sobre aspectos importantes na construção dos seus
guias de retorno às atividades presenciais.

A sua fácil transmissão pode se disseminar das seguintes
formas:

CUIDADOS INDISPENSÁVEIS
Todos os alunos, colaboradores, pais e outros visitantes que
ingressarem em
uma
Escola
Adventista
deverão
obrigatoriamente usar máscara durante todo o período de
permanência na Unidade Escolar. A máscara será trocada na
hora do lanche;
Durante o lanche a máscara poderá ser retirada e colocada em
local higienizado, nunca na mesa de lanche;
Lembrando que, na hora do lanche o distanciamento entre
alunos é de 2 metros.
Haverá verificação de temperatura corporal no acesso à escola,
conforme determinações dos órgãos governamentais;
Qualquer pessoa com temperatura igual ou superior a 37,8º C
ou outros sinais de doença não deve ser admitida na unidade;
Os responsáveis pela criança devem observar seu estado de
saúde antes de enviá-la para a escola, e aqueles que
presentarem algum sinal ou sintoma de qualquer enfermidade
devem permanecer em casa;

Caso algum(a) aluno(a) apresente febre ou qualquer outro sinal
ou sintoma de enfermidade no ambiente escolar, não será
possível sua permanência na escola e os responsáveis deverão
buscá-lo o mais rapidamente possível;
Procurare o serviço de saúde, em caso de apresentarem
sintomas de síndrome gripal, para investigação diagnóstica e
tratamento;
Os(as) alunos(as) com COVID-19 confirmados e aqueles que
têm contato com os pacientes confirmados devem ficar em casa
por pelo menos 14 dias, independentemente dos sintomas;
Manutenção de distanciamento mínimo de 1,5 metro nos
contatos interpessoais, cumprimentos físicos são descartados.

A lavagem das mãos é a prática mais eficaz na prevenção da
propagação de germes. Todas as crianças e colaboradores
devem lavar as mãos no mínimo nos seguintes horários:
Chegada à instalação e após os intervalos;
Antes e depois do lanche e/ou outras refeições;
Depois de usar o banheiro;
Depois de entrar em contato com qualquer fluido corporal;
Depois de brincar ao ar livre.

Deverá acontecer a lavagem das mãos com água e sabão por
pelo menos 20 segundos. Se as mãos não estiverem
visivelmente sujas, poderão ser usados desinfetantes à base de
álcool 70%;
Todas as janelas serão abertas durante as aulas para aumentar
a quantidade de ventilação natural a fim de dificultar a
proliferação do vírus. Ares-condicionados não serão ligados;
Haverá álcool 70% nos diversos ambientes escolares;
Haverão lixeiras com tampa acionada por pedal ou outro
mecanismo que dispense contato manual;
O uso de bebedouros será restrito e estarão disponibilizadas
apenas as torneiras para encher garrafas e copos de uso
individual que devem ser trazidos por todos os membros da
comunidade escolar;
Disponibilizaremos capacho sanitizante nas entradas da escola
para higienização dos calçados;
Uso de unhas aparadas, cabelos presos e não utilização de
adornos, como anéis, alianças, pulseiras, etc;

Objetos de uso pessoal, materiais, alimentos e utensílios não
serão compartilhados;
Pais e visitantes não devem permanecer na recepção;
A sinalização do ambiente escolar deverá ser respeitada, assim
como orientação de sentido de deslocamento.

A desinfecção das áreas de entrada/ corredores, salas de aula,
parquinhos e equipamentos será realizada pelo menos duas
vezes por dia;
Superfícies como maçanetas, mesas coletivas,
teclados e botões serão desinfetadas a cada hora;

telefones,

Todos os materiais de limpeza serão mantidos em segurança e
fora do alcance das crianças;
Será realizada
semanalmente;

higienização

extra

de

todo

o

prédio

Será realizado treinamento específico com colaboradores do
setor de apoio e agentes de portaria.

Priorizaremos contato e suporte aos responsáveis via agenda
eletrônica, telefone, e-mail e vídeo conferência;
Está temporariamente suspensa a permanência de pais e
outros visitantes nas áreas comuns: play e quadras;
Recomendamos que os pais e responsáveis utilizem o drivethru, ao receberem o aluno no portão de saída apropriado,
evitem permanecer no prédio da escola, como forma de evitar
aglomerações.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES!

